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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af 

tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af 

genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer (D052754), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 

september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer1, særlig artikel 11, 

stk. 3, og artikel 23, stk. 3, 

– der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 14. september 2017, 

som ikke mundede ud i en udtalelse,  

– der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser2,  

– der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) den 19. januar 2005 og offentliggjort den 3. marts 20053, 

– der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

                                                 
1  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. 
2  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 
3  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182 



 

 

(EFSA) den 30. november 2016 og offentliggjort den 12. januar 20171, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser 

(COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod tilladelsen til 

genetisk modificerede organismer2, navnlig den tidligere beslutning af 6. oktober 2016 

                                                 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659 
2  - Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik 

på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et 

majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over 

for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110). 

- Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 

2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, 

består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2015)0456). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den 

genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0040). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den 

genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0039). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0038). 

- Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der 

kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 

(Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0271). 

- Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-

4) (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0272). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til 

dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0388). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (Vedtagne 

tekster, P8_TA(2016)0389). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 til dyrkning (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0386). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0387). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0390). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659


 

 

om markedsføring af frø af genetisk modificeret majs 1507,  

– der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, 

A. der henviser til, at Pioneer Overseas Corporation og Dow AgroSciences Ltd. den 27. 

februar 2015 i fællesskab indsendte en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om forlængelse af tilladelsen til 

markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet 

af genetisk modificeret majs 1507; der henviser til, at forlængelsen også dækker andre 

produkter end fødevarer og foderstoffer, som indeholder eller består af majs 1507;  

B. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 30. 

november 2016 vedtog en positiv udtalelse i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003, som blev offentliggjort den 12. januar 2017; 

C. der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede 

fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs 

sundhed eller for miljøet, og kræver, at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante 

bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, 

                                                                                                                                                         
- Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der 

kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og 

GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0123). 

- Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0215). 

- Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0214). 

- Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den 

genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne 

tekster, P8_TA(2017)0341). 

- Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den 

genetisk modificerede sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

(Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0377). 
- Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0378). 



 

 

når den udarbejder sin afgørelse;  

D. der henviser til, at den genetisk modificerede majs 1507 udtrykker proteinet Cry1F, som 

er et Bt-protein (fra Bacillus thuringiensis underarten Kurstaki), der overfører resistens 

over for den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og visse andre skadelige 

sommerfuglearter som f.eks. Sesamia inferens, Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon 

og Diatraea grandiosella, og PAT-proteinet, som giver tolerance over for herbicidet 

ammoniumglufosinat; 

E. der henviser til, at genetisk modificerede Bt-planter udtrykker insektgifte i hver celle i 

hele deres levetid, herunder også i de dele, der indtages af mennesker og dyr; der 

henviser til, at dyrefodringsforsøg viser, at genetisk modificerede Bt-planter kan have 

toksiske virkninger1; der henviser til, at det er blevet påvist, at Bt-toksinet i 

genmodificerede planter adskiller sig væsentligt fra det naturligt forekommende Bt-

toksin2;  

F. der henviser til, at tilladelsen til dyrkning af majs 1507 i Unionen endnu ikke er 

færdigbehandlet; der henviser til, at Parlamentet modsatte sig en sådan tilladelse som 

følge af betænkeligheder med hensyn til bl.a. en mulig udvikling af resistens over for 

proteinet Cry1F i skadelige sommerfuglearter, der er målarter, hvilket kan føre til en 

ændret skadedyrsbekæmpelsespraksis3; 

G. der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af 

høringsperioden på tre måneder for EFSA's risikovurdering vedrørende den oprindelige 

tilladelse; der henviser til, at de mest kritiske bemærkninger vedrører iagttagelser om, at 

dokumentationen er utilstrækkelige til at foretage en risikovurdering, at 

overvågningsplanen ikke er i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2001/18/EF, 

og at de data og risikovurderinger, som ansøgeren har forelagt, ikke er tilstrækkelige4; 

H. der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af 

høringsperioden på tre måneder for EFSA's risikovurdering med hensyn til forlængelse 

af tilladelsen5; der henviser til, at de mest kritiske bemærkninger vedrører betragtninger 

om, at den foreslåede overvågningsplan ikke skønnes egnet til at håndtere relevante 

spørgsmål om miljøovervågning efter markedsføringen af genetisk modificeret majs 

                                                 
1  Se f.eks. El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, "Histopathological 

Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn" (Ajeeb YG). J Am 

Sci. 2012; 8(9):1127-1123. 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Or

gans_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  
2  Székács A, Darvas B. "Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control". I: Ishaaya I, 

Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, 

Nederlandene: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-

4497-4_10  
3  Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om 

markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0387). 
4  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-

08  
5  Bilag F – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-

00342  

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342


 

 

1057 og ikke kan betragtes som tilstrækkeligt uddybende med henblik på 

overvågningen af eventuel miljømæssig eksponering af genmodificeret majs 1507, at 

overvågningen foretaget af anmelderen ikke frembragte pålidelige data, der kan 

bekræfte risikovurderingskonklusionen om, at virkningerne på menneskers og dyrs 

sundhed vil være ubetydelige, og at beviset for en langvarig sikker anvendelse af PAT-

proteinet som krævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

nr. 503/2013 ikke er behørigt dokumenteret af anmelderen; 

I. der henviser til, at det ikke er blevet overvåget, hvor længe Cry-proteiner, der udledes i 

miljøet som følge af anvendelsen af genmodificeret majs 1507 i foderstoffer, forblev 

der, selv om Cry-proteinerne kan forblive i jorden i flere måneder og bibeholde deres 

insekticidaktivitet, hvilket blev konstateret for Cry1Ab-toksinet1; 

J. der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er 

omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler; der 

henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber den 31. juli 2018; 

K. der henviser til, at anvendelsen af de supplerende herbicider er en del af den 

regelmæssige landbrugspraksis ved dyrkning af herbicidresistente planter, og det kan 

derfor forventes, at restprodukter fra sprøjtning altid vil være til stede i høsten og er 

uundgåelige bestanddele; der henviser til, at det er blevet påvist, at herbicidtolerante 

genetisk modificerede afgrøder vil føre til højere anvendelse af supplerende herbicider 

end deres traditionelle modparter2; 

L. der henviser til, at restprodukterne fra sprøjtning med glufosinat ikke blev vurderet; der 

henviser til, at det derfor ikke kan konkluderes, at genetisk modificeret majs 1507 er 

sikker at anvende i fødevarer og foderstoffer; 

M. der henviser til, at majs 1507 er godkendt til dyrkning i Argentina, Brasilien, Canada, 

Colombia, Filippinerne, Honduras, Japan, Panama, Paraguay, Sydafrika, Uruguay og 

USA; der henviser til, at det af en nylig fagfællebedømt undersøgelse fremgår, at 

målinsekter, som udvikler resistens over for Cry-proteiner, er en "stor trussel mod Bt-

teknologiens bæredygtighed"3; der henviser til, at glufosinatresistent ukrudt har været 

observeret siden 2009;  

N. der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 14. 

september 2017 ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 12 medlemsstater 

stemte imod, 12 medlemsstater, der blot repræsenterer 38,75 % af Unionens befolkning, 

stemte for, og fire medlemsstater undlod at stemme; 

O. der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget, at afgørelser om 

tilladelse siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 er blevet vedtaget af 

Kommissionen uden støtte fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, og at tilbagegivelsen af sagen til Kommissionen med henblik på en 

                                                 
1  Bilag F – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-

00342, s. 7. 
2  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
3  https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view


 

 

endelig afgørelse, som i høj grad er en undtagelse fra beslutningstagningen generelt, er 

blevet normen for beslutningsprocessen for genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer; der henviser til, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker ligeledes har 

beklaget, at denne praksis er udemokratisk1; 

P. der henviser til, at Parlamentet forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 

2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 den 28. oktober 2015 ved 

førstebehandlingen2 og opfordrede Kommissionen til at trække sit forslag tilbage og 

forelægge et nyt; 

Q. der henviser til, at det i betragtning 14 i forordning (EU) nr. 182/2011 er anført, at 

Kommissionen så vidt muligt bør handle med henblik på at undgå at gå imod den 

fremherskende holdning, som måtte opstå i appeludvalget, mod det hensigtsmæssige i 

en gennemførelsesretsakt, navnlig om følsomme emner såsom forbrugersundhed, 

fødevaresikkerheden og miljøet; 

R. der henviser til, at Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 

ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe manglen på demokrati i GMO-

godkendelsesprocessen; 

S. der henviser til, at demokratisk legitimitet kun kan sikres ved som minimum at 

fastlægge, at Kommissionens forslag skal trækkes tilbage, hvis Den Stående Komité for 

Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver en udtalelse; der henviser til, at denne 

procedure allerede findes for visse andre stående komitéer;  

1. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en 

overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) 

nr. 1829/2003; 

2. mener, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med 

EU-retten, fordi den ikke er forenelig med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, 

som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20023, er at sikre et højt niveau for 

beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af 

forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, 

samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende; 

3. anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage; 

4. opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende 

ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil 

godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den 

nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet; 

5. opfordrer de ansvarlige lovgivere til hurtigst muligt at fremskynde arbejdet med 

Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 og bl.a. sikre, at 

                                                 
1  F.eks. i åbningstalen fra Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske 

retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014) eller i talen om 

Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016). 
2  EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165. 
3  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. 



 

 

Kommissionen i tilfælde, hvor Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse med hensyn til GMO-godkendelser, enten til 

dyrkning eller til fødevarer og foderstoffer, vil trække forslaget tilbage;  

6. opfordrer Kommissionen til ikke at give tilladelse til nogen herbicidtolerante genetisk 

modificerede planter (HT GMP) uden en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra 

sprøjtning med supplerende herbicider og deres kommercielle blandinger, sådan som de 

anvendes i tredjelande til dyrkning; 

7. opfordrer Kommissionen til at udarbejde strategier for sundhedsrisikovurdering og 

toksikologi samt overvågning efter markedsføringen, der retter sig mod hele fødevare- 

og foderkæden;  

8. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af de 

supplerende herbicider og deres restkoncentrationer i risikovurderingen af HT GMP, 

uanset om den genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til 

import af fødevarer og foderstoffer;  

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 


